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Výpis usnesení zastupitelstva města  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sezemice 

Den konání jednání:  04.11.2014 

Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice. 

 

Usnesení č. Z/1/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice podle § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb . o obcích, 
(obecní z řízení), ve znění pozd ějších p ředpis ů schvaluje  zvolení jednoho místostarosty. 

Usnesení č. Z/2/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a m)  zákona o obcích:   

I. Stanovuje pět členů rady města. 

II. Stanovuje dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva. 

III. Určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové zastupitelstva 
města dlouhodobě uvolněni. 

Usnesení č. Z/3/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) záko na č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní z řízení), ve znění pozd ějších p ředpis ů 

volí 

Starostou města: Martina Staňka 

Místostarostou města: Ing. Vlastimila Plecháčka 

Členy rady města: Marii Schillerovou 

 Ing. Aleše Kačera 

 Ladislava Kubizňáka 
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Usnesení č. Z/4/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů: 

I. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné. 

II. Volí: 

Předsedkyní finančního výboru: Mgr. Hanu Krátkou 

Členy finančního výboru: Jiřího Dvořáka  

 Ing. Janu Onuferovou 

 Ing. Daniela Rubeše 

 Ing. Jaroslava Řezku 

Předsedou kontrolního výboru: Jiřího Koláře 

Členy kontrolního výboru: Ing. Janu Holou, Ph.D 

 Miladu Marešovou 

 Josefa Ulrycha 

 Petra Vohradníka 

III. Ukládá předložit zastupitelstvu města na vědomí plán jednání finančního výboru a 
kontrolního výboru na rok 2015. 

Zodpovídají: předsedové finančního a kontrolního výborů 
Termín: 02.12.2014 

Usnesení č. Z/5/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice ur čuje členy zastupitelstva, kteří budou oprávněni nakládat 
s účty města: Martin Staněk, starosta města, Ing. Vlastimil Plecháček, místostarosta města, 
Marie Schillerová, členka rady města, Ing. Aleš Kačer, člen rady města. 

Usnesení č. Z/6/1/2014 

Zastupitelstvo m ěsta Sezemice  stanovuje termín zasedání zastupitelstva na středu dne 
03. 12. 2014 od 17:00 hodin. 

Ověřovatel:  Ing. Aleš Kačer v. r. datum/podpis: 

Ověřovatel: Jiří Kolář v. r. datum/podpis: 

 

Martin Staněk v. r.  
starosta města 

 Ing. Vlastimil Plecháček v. r.  
místostarosta města 

 


